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प्रकरि 1 

अपायकारक अन्न 

1800 शतकाच्या मध्यकाळात जंतंुमळेु रोग होतात, हे लोकांना माहीत 
नव्हते. िातािरिात सकू्ष्म जंतू असतात, हे तयानंा माहीत होते, पि ते 

ननरुपद्रिी असतात, अशी लोकािंी समजूत होती. जंतंुमळेु रोग होतात, हेि 
माहीत नसल्यामळेु रोग कसे पसरतात, हे कुिालाही माहीत नव्हते.  

वपयरेमध्ये क्षयरोगािी सुरुिातीिी लक्षिे ददसत होती. पि 
िोकल्यािर तो तयािे हात स्िच्छ धुत नसे.  

घरातील गायीिे दधू काढताना आपल्या 
हातािरिे हजारो सूक्ष्मजंतू तया दधूात 
जातात, हे तयाला उमगले नव्हते.   

दधू प्यायलंि  
पादहजे.  

वपयरे नजजकच्या शहरात जाऊन 
दधू विकत असे. या दधुात विपुल 

प्रमािात सूक्ष्मजंतू होत.े  
 

आपि विकत घेतो तया दधुात 
अपायकारक सूक्ष्मजंतू आहेत, 
हे ग्राहकांना कळण्यािा काही 

मागस नव्हता.  

ताजे दधू! 
ताजे दधू 
घ्या.  

अन्नाला िराब िास येत असेल तर लोक त ेटाळत. पि काही सूक्ष्मजंतू 
अन्नात िाढत असले तरी ककतयेक ददिस तयािा दगुधं येत नाही.   



देिा, आमच्या घरातून 
सैतानी शक्ींना दरू 

पळि.  

पि चित्र बदलू लागले. 1800 शतकाच्या 
मध्यास, फ्रें ि रसायनतज्ज्ञ लुई पाश्चर 

अन्न का िराब होत,े यािर संशोधन करू 
लागला. हळूहळू, िराब अन्न आणि 

रोगकारक सूक्ष्मजंतू यांमधील संबंध उघड 
होऊ लागला.  

आठिड्याभराने....  

लिकर बरी 
होशील तू.  

बस थोडा आराम कर.  

सन ्1800 च्या काळात लोक आजाराला सिससामान्य गोष्ट 
मानत. सैतानी शक्ींमुळे आजार होतात असे तयांना िाटे.  

आपि काय पाप केलं 
की आपल्या मुलांना 
हा आजार झाला?  

असुरक्षक्षत अन्नामुळे असंख्य लोकांिा मतृयू झाला.   



प्रकरि 2 

सजीि प्रकिया 

विलक्षि!  

धन्यिाद, लुई. तू 
बाजारातलीं माझी 
प्रनतष्ठा िाििलीस.  

1854 मध्ये, पाश्चर फ्रान्समधील ललल शहरात एका कॉलेजिा 
प्रमुि होता. तयाच्या कामातून तयाला समाजाच्या समस्या 

सोडिण्यािी पे्ररिा लमळाली. 1856 साली तो मद्य िराब होण्यािी 
समस्या असलेले मद्यउतपादक श्री. बबगो यांना भेटला. .  

1856 में, िो 
माझं बीटािं मद्य 

बरबाद झालंय. बीट 
उत्तम असतं, पि 
मद्य िराब होतं.   

मला मद्यािे नमुने 
लमळतील का? िांगले 
आणि िराब, दोन्ही 

नमुने द्या.  

नक्कीि. 

 पाश्चरने आपल्या प्रयोगशाळेत हे नमुने 
सूक्ष्मदशसकािाली तपासले.  

बबगो, या 
सूक्ष्मदशसकातून 

काय ददसतंय बघा.  

यािा आकार काही 
महत्त्िािं सुिितोय 

आपल्याला. 

िांगल्या मद्यात 
ितुसळाकार सूक्ष्मजंतू 

आहेत, यीस्ट 
म्हितात तयांना. . 

िराब मद्यात थोडसेेि 
यीस्ट आहेत. पि 

तयांलशिाय बरेि विचित्र, 
दांड्याच्या आकारािे 
सूक्ष्मजंतू आहेत.  

आपि एक करू शकतो. 
आपि मद्यािा प्रतयेक नमुना 
सूक्ष्मदशसकािाली तपासायिा. 
ज्ज्यात दांड्यासारिे सूक्ष्मजंतू 

असतील, त ेमद्य फेकून 
द्यायिं.  



  हो, पि काही लोक म्हितात की यीस्टमुळे 
पदाथस आबंतो. कदाचित यीस्ट सजीि 

असतील आणि आंबिे ही सजीि प्रकिया 
असेल. 

पाण्याच्या या एकाि भांड्यात 
आबंिण्यासाठी आिश्यक असलेले सिस 
घटक आहेत: सािर, यीस्ट, आणि 

सजीिांना अतयािश्यक नायट्रोजन िायू.  

पाश्चरने मद्य आंबिण्याच्या 
प्रकियेिर आििी वििार केला.  

आबंिल्यािर, द्राक्षािा 
रस मद्य बनतं तसंि 
पाि फुगतो. पि का?  

पाश्चर आणि तयाच्या मदतनीसांनी पुस्तकांतून उत्तर 
लमळिायिा प्रयत्न केला. पाश्चर िूप अभ्यासू होता. 

तयामुळे तयाला निनिीन शोध लािता आले.   बरेि लोक म्हितात 
की आबंिल्यामुळे यीस्ट 

बनतं.  ञानािा पाया पक्का असेल, 
तर ननरीक्षि करताना तयािा 

िांगला उपयोग होतो.   

सजीि? 

कुिी मला सांचगतलं की असा 
ननष्कर्स काढून मी िस्तुजस्थतीच्या 
पररघाबाहेर जातोय, तर मी म्हिेन, 
िरंय, पि मला हे असंि ददसतंय.  आपल्याला काळजीपूिसक प्रयोग करून 

आपली ही संकल्पना लसद्ध करािी 
लागेल, हे पाश्चर जाित होता. 

बरोबर. बाकी भांड्यांमध्ये कुठलातरी एक घटक 
नाहीये. आता पाहू, या बाकी भांड्यांमध्ये 

आबंण्यािी प्रकिया होत ेका?   

सिस घटक 

यीस्ट  
नाही 

सािर  
नाही 

नायट्रोजन  
नाही 



यीस्ट सािरेिं रुपांतर 
अल्कोहोलमध्ये करतो. 

म्हिजे, यीस्ट आंबण्याच्या 
प्रकियेला कारिीभूत असतो.   

तया दांड्यासारख्या 
जंतंुमुळेि मद्य िराब होत 

असिार. पि कसं? 

तीन ददिसांनी....  

सिस घटक 

“सिस घटक” असलेल्या 
भांड्यात आबंण्यािी प्रकिया 

सुरू झाली.  

माझा अंदाज िरा ठरला. 
आबंण्याच्या प्रकियेसाठी 
यीस्टसह इतरही घटक 
आिश्यक असतात.  

यीस्ट आंबण्याच्या प्रकियेतून बनत नाही. 
उलट, आबंण्यािी प्रकिया घडून येण्यासाठी 

यीस्ट आिश्यक असतं. 
आििी प्रयोग केल्यािर, पाश्चरला 
आबंण्याच्या प्रकियेिे गूढ कळले.   

यीस्ट सजीि आहेत. त े
लमश्रिातली सािर 
िाऊन जगतात. 

नायट्रोजनमुळे ही प्रकिया 
जलद होत.े  

सािर िाताना, यीस्ट 
काबसनडायॉक्साईड िायू बाहेर सोडतो, 
अगदी िनस्पतींसारिंि! तयामुळेि 
आबंिाऱ्या द्रिात बुडबुड ेददसतात 

आणि पािसुद्धा फुगतो.  

पि हिेत तोंड 
उघड ंठेिलेल्या 
भांड्यात काय 

घडतं?  

हिेतला ऑक्सीजन ही प्रकिया बदलतो. 
ऑक्सीजनच्या संपकासत यीस्टिी संख्या 

िारेमाप िाढते, पि तो सािर िात नाही.   

पाश्चरने आंबण्याच्या प्रकियेिे गुपीत 
उकलले. पि बबगोिे बीटपासून बनिारे 
अल्कोहोल िराब का होत,े हे कोड ेअजून 

सुटले नव्हते.  



जर त ेजंतू िातािरिात 
राहात असतील तर यातल्या 

कापसात त ेअडकतील.   

ननजतुंक केलेल्या भांड्यात जंतू 
िाढले नाहीत. पि जंतंुनी भरलेला 
कापूस असलेल्या भांड्यात जंतंुिी 

संख्या अमाप िाढलीय.  

1858 साली, पाश्चरला आढळले की 
आबंण्यािी प्रकिया बबघडत ेतवे्हा 

दांड्यासारिे जंतू लॅक्टीक आम्ल बनितात. 
नासलेल्या दधुात हेि आम्ल असते. 

पि हे दांड्यासारिे 
जंतू येतात तरी 

कुठून?  

दधू आणि मद्य यांच्यात 
कोिती गोष्ट समान 

आहे?  

दोन्ही हिेच्या संपकासत येतात. 
कदाचित हे जंतू हिेत राहात 

असतील.  

पाश्चरने बाहेरिी हिा आत आिण्यासाठी 
प्रयोगशाळेत एक ननिासत पंप बसिला.  

सुरुिातीला आम्ही हे 
कापूस ननजतुंक केले 
होत.े आता हे कापूस 
सूक्ष्मजंतंुनी भरलेयत.  

िरंि, आणि या दोन 
कापसांमध्ये फक् 
हिेिा फरक आहे.  

पुढल्या प्रयोगात पाश्चरने कापूस 
द्रिाच्या भांड्यात ठेिला आणि 
जंतंुिी संख्या िेगाने िाढत ेका, 
यािे ननरीक्षि करू लागला.   



भांड्याला हंसाच्या 
मानेसारिी नळकांडी 
असेल तर तयात 
जंतू अडकतील 

आणि हिाही आत 
लशरेल.   

 जलद िाढ होण्यासाठी जंतू 
रश्श्यापयतं पोहोिायलाि हिेत. 

पाश्चरला आश्चयस िाटले, सूक्ष्मजंतू इतक्या सहजपिे िाढू 
शकतात! 1860 च्या दरम्यान तयांनी िेगिेगळ्या स्थानांिर 
हिाबंद भांड ेउघडले आणि िेगिेगळ्या पररजस्थतींमध्ये, जसे 
तापमान आदींमध्ये सूक्ष्मजंतंुच्या िाढीिा अभ्यास केला.  

 

उबदार, बाष्पयुक् 
िातािरिात 

सूक्ष्मजंतंुिी िाढ 
जलद होत.े  

आणि थंड 
िातािरिात तयांिी 
िाढ िक्क थांबत.े  

या अभ्यासातून, पाश्चरने “स्ियंस्फूतस वपढी” हा लसद्धांत 
नाकारला. सूक्ष्मजंतू हिेतील एका गूढ जीिशक्ीतून 
स्ित:हून उतपन्न होतात, असा हा लसद्धांत होता.  

उष्ि, रुक्ष 
िातािरिात तयांिी 
िाढ मंद असत.े  

सिासत आधी तयाने तया िास 
भांड्यात मांसािा रस्सा 

उकळला. तयात जंतू नाहीत, 
यािी तयाने िात्री केली.  

जंतू हिेत उतपन्न होत 
असतील तर काही िेळाने 
रस्सा सूक्ष्मजंतंुनी भरून 

जाईल.   

पि जंतू फक् 
जंतंुपासूनि उतपन्न 
होत असतील तर त े
सगळे नळकांडीत 

अडकतील आणि रस्सा 
तसाि राहील.  

सहा आठिड े
सरले पि 

रस्सा अगदी 
तसाि 

रादहलाय.  

मग नळकांडीत जंतू 
अडकलेत का पाहू.  

नळकांडी द्रव्यात बुडिून ठेिल्यािर 36 
तासांत जंतंुिी िाढ झाली.  

यािा अथस, जंतू हिेत आपोआप 
उतपन्न होत नाहीत.  



प्रकरि 3 

समस्येकडून प्रकियेपयतं 

नाही, तयांिा दजास नेहमी 
िांगला असतो. तयांिी 
ििसुद्धा छान असत.े  

या दोन्ही पद्धती एकत्र 
िापरल्यामळेु अन्न 

सरुक्षक्षत राहात असाि.ं  

1861  साली, “स्ियंफूतस िाढ” हा लसद्धांत िुकीिा आहे, हे 
लसद्ध करण्यासाठी पाश्चरला पॅररस विञान अकादमीकडून 

झुकर पुरस्कार लमळाला. तयानंतर, फ्रान्सिा सम्राट नेपोललयन 
3 यांनी तयाला तथेील मद्य उद्योगाला मदत करण्यािी विनंती 
केली. फ्रान्स इतर देशांना मोठ्या प्रमािात मद्य ननयासत करत 

असे. पि हे मद्य बऱ्यािदा िराब होत असे.  

तुमच्याकडच्या द्राक्षांिी 
काही समस्या आहे का?  

बाटलीत भरतो तवे्हा मद्य िांगले असते. 
पि त ेइंग्लंडला ग्राहकांकड ेपोहोित ेतवे्हा 

तयािी िि आबंट होत.े  

बाटलीत भरण्याच्या 
आधीि मद्याला जंतंुिा 
संसगस होत असािा.    

ककंिा बॉटललगं 
प्रकियेदरम्यान मद्य 
िराब होत असािं.  

पाश्चरने फ्रें ि संशोधक ननकोलस एपटसिे काम बनघतले. तयाने अन्न 
दटकिण्यासाठी “कॅननगं” पद्धती विकलसत केली होती.  

काही संशोधकांच्या मते, 
हिाबंद डब्यात ऑक्सीजन 
नसल्यामुळे अन्न सुरक्षक्षत 

राहात असािं.  

पि काहींना िाटतं, 
अन्न हिाबंद डब्यात 
ठेिण्याआधी गरम 
केल्यामुळे सुरक्षक्षत 

राहात.ं  



हानीकारक सूक्ष्मजंतू ककती 
तापमानाला मरतात आणि मद्यािी 
ििही बदलत नाही, हे शोधायला 

प्रयोग करूया.  

1865 साली पाश्चरने पेटंट घेऊन या  
प्रकियेला पाश्चरायझेशन असे नाि ददले. . 

उष्ितेमुळे सूक्ष्मजंतू मरतात, हे पाश्चरला माहीत होत.े 
पि म्हिून मद्य उकळले तर तयािी िि मात्र बबघडत.े  

बरेि ददिस प्रयोग केल्यािर, 145 अंश फॅरेनहाईट तापमानाला जंतू 
मरतात आणि मद्यािी ििसुद्धा बदलत नाही, हे पाश्चरला आढळून आले.  

उष्िता पाि अंशाच्या 
फरकाने बदलूया.  

मद्य िराब होऊ नये म्हिून 30 
लमननटे उकळले पादहजे, हसुद्धा 

पाश्चरने पादहले.  

थंडीमुळे जंतंूिी िाढ कमी होत.े 
तयामुळे उकळलेले मद्य नंतर थंड 

टाकीत ठेिले पादहजे. तयामुळे तयात 
निे जंतू िाढिार नाहीत. झऱ्याच्या 
थंड पाण्यामध्ये मद्य थंड करुया.   

पाश्चर आणि तयांच्या मदतननसांनी संपूिस 
प्रकिया तपासली आणि मद्यािी िि घेतली.  

यात हाननकारक 
सूक्ष्मजंतू नाहीत! 
नव्या प्रकियेने 
काम केलंय.  

मद्यािी िि छान आहे.  



आधी आपि एक लहान यंत्र 
बनिू. त ेअिूक काम करू लागलं 

की मग मोठं यंत्र बनिू.  

बऱ्याि मद्यननमासतयांनी पाश्चरिी पद्धत लगेि 
स्िीकारली. पि इतर काही उद्योगांमध्ये या 

प्रकियेिा िापर मंदगतीने सुरू होता.  

पाश्चरायझेशन पद्धत जलद, सोपी आणि स्िस्त नसेल तर 
मद्यउतपादक ती िापरिार नाहीत,  हे पाश्चर जाित होता.  

प्रकिया िूप साधीसरळ िाटत.े 
पि मी मोठ्या प्रमािािर मद्य 

बनितो. मला ही प्रकिया 
लिकरात लिकर िापरायिीय.   

आपि या 
मोठ्या 

टाक्यांमध्ये ही 
प्रकिया करू 
शकतो.  

पाश्चर आणि तयाच्या मदतननसांनी नव्या 
यंत्रािी तपासिी केली.  िांगलं काम 

करतंय हे. िूप 
छान काम केलंत 
तुम्ही सिांनी.  

मग पाश्चरने मद्यननमासतयांना तयांिी स्ित:िी साधने िापरून 
पाश्चरायझेशन प्रकिया कशी घडिून आिायिी, त ेदाििले.  

काही फ्रें ि मद्यननमासतयांना पाश्चरायझेशन 
प्रकियेबद्दल अद्याप शंका िाटत होती.  

मद्य गरम करायिं! कधी 
ऐकलं नव्हतं असं? 

मद्य बनििं ही एक 
कला आहे. त े

संशोधकांिं काम नाही.  

मद्यािी 
िि 
बबघडले 
तयामुळे.  



प्रकरि 4  

आरोग्यासाठी पाश्चरायझेशन  

मला क्षयरोगाच्या जीिािुिी 
ओळि पटलीय. तयाच्यामुळेि 
क्षय होतो, हे मी लसद्ध केलंय.  

पाश्चरायझेशन तंत्र दधू जास्त काळ 
दटकितं. आपि तयािं यंत्र िरेदी 
करू आणि आपल्या डरेीत लािू.  

लुई पाश्चरच्या जंतंुविर्यक कामाने सूक्ष्मजंतू 
आणि रोग यांिा संबंध असतो, या लसद्धांताला 
समथसन लमळाले. सूक्ष्मजंतंुविर्यक निीन 
शोधांनी पाश्चरायझेशन प्रकियेला निी ददशा 

ददली.  

1882  साली रॉबटस कोि यांनी एक महत्त्िािी घोर्िा केली.  

सकू्ष्मजंतंुिा नाश करिाऱ्या पाश्चरायझेशन तंत्राला आरोग्य सेिकांिे समथसन लमळाले. शहरांत 
स्थाननक दगु्धालये सरुू झाली. नतथे लोक कच्िे दधू पाश्चराइझ करण्यास आिू लागले.  

ऐकलसं का? एका 
क्षयरोगी दधू वििेतयाने 
कफलाडजेल्फयातल्या 

लोकांना रोगाने सिंलमत 
झालेल ंदधू िाटल.ं  

 जोिीम नको, म्हिून 
मी इथे आले दधू 

न्यायला.  

1800  शतकाच्या अिेरीस, दधूउतपादकांना पाश्चरायझेशन तंत्र 
िापरिे भाग पडले. शहरे विस्तारू लागली तसे दधूािी िाहतूक 

दरूदरूपयतं करािी लागत होती. तयािेळी दधू दटकिायला 
रेकफ्रजरेशन पद्धत फारशी िापरात नव्हती.  

दधूाला िराब िास 
येतोय. नको मला त.े  

काय करायिं, 
मालक? दधू असंि 
िराब होत रादहलं 
तर आपला धंदा 
िौपट होईल.  



शहरे विस्ताररत गेली तसे दधू आणि इतर अन्नपदाथस शीतकरि 
व्यिस्था असलेल्या ट्रकमधून अनतदरू दठकािांिर जाऊ लागले.  

 

आज पाश्चरायझेशन तंत्राने दधू वपण्यालायक सुरक्षक्षत बनले आहे.  .  
1800 साली लुई पाश्चरने केलेल्या कामासाठी तयािे आभार. तयाच्यामुळे 
लोकांना अन्न दटकिण्यािे विञान समजले. लोक जास्त जागरूक झाले.  

काळासोबत, पाश्चरायझेशन तंत्र शेतकरी आणि 
दधूवििेतयांमध्ये लोकवप्रय झाले.  

सकाळी मी एक टन 
दधू आिलं.  

संध्याकाळपयतं त े
पाश्चराईज करून, 

बाटलीबंद करून बंदरािर 
पोहोििलं पादहजे.  



लुई पाश्चर आणि पाश्चरायझेशन: अचधक मादहती 

• लुई पाश्चरिा जन्म 1822 साली फ्रान्समध्ये झाला. 1895 

साली तयािा मतृयू झाला. तयाला फ्रान्समध्ये एिाद्या 
नायकासारिा मान लमळाला. सरकारने तयािा अनंतम 
संस्कार राष्ट्राध्यक्ष आणि राजासारिा शाही थाटात केला. 
पॅररसमधील मोठा जनसागर या प्रसगंी उपजस्थत होता.  

• पाश्चर आणि तयािी पत्नी मेरी यांना पाि मुले झाली. पि 
तयांपैकी केिळ दोनि जजिंत रादहली. दोन मुलांिा 
दहितापाने मतृयू झाला आणि एक अञात आजाराने 
दगािला. मलुांच्या मतृयूंनी पाश्चरला रोगांिा अभ्यास 
करण्यािी आणि तयांना प्रनतबंध करण्यािी पे्ररिा ददली.   

• पाश्चर आपले काम गोपनीय ठेित असे. सुट्टीिर असताना, 
आपल्या िह्ांमधील प्रयोगांिे ििसन कुिी िािू नये, म्हिून 
तो िह्ा सोबत नेत असे. तयाने सुमारे 10,000 पाने भरतील 
इतक्या नोंदी ललदहल्या होतया.  

• पाश्चरायझेशन तंत्र दधुातील जीिािंुिा नाश करते. काही 
घातक आजार, जसे दहिताप, क्षयरोग, स्कालेट ताप आणि 
पोललओ यांिा संसगस या तंत्रामुळे टाळला जातो.  

केिळ दधूि पाश्चराईज करतात असे नाही. अॅपल सायडर, 
फळांिे रस, पािी आणि काही हिाबंद अन्नसुद्धा पाश्चराईज 
करतात.  

पाश्चरायझेशन तंत्र आल्यािर, संशोधकांनी अन्नपदाथस 
दटकिण्यासाठी विविध तंत्र ेिापरून पादहली. द्रिपदाथस हिाबंद 
डब्यात ठेिून दटकिता येतो आणि डबा उघडल्यािर तो पदाथस 
कफ्रजमध्ये ठेिून दटकिता येतो. यासाठी सामान्यपिे फ्लॅश 
पाश्चरायझेशन तंत्र िापरतात. या पद्धतीत अल्पकाळासाठी उच्ि 
तापमान ननमासि करतात.  

पाश्चरिे जीिािू संशोधन तयाला पाश्चरीकरि तंत्रासोबति 
लसीकरि तंत्राद्वारे रोगांशी लढण्यापयतं घेऊन गेले. तयाने 
रेबीज आणि अँथ्रकॅ्स या रोगांच्या लसीही विकलसत केल्या. 
आणि अँथ्रकॅ्स या रोगांच्या लसीही विकलसत केल्या.  


